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Használati utasitás 

VARIO döntöttpad 
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Termékinformációk: 

 

1. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Nem használható fitnesstermekben, vagy edzőtermekben. 

2. A termék nem megfelelő használata veszályes lehet. (pl:  nagy súlyok használata. hirtelen mozdulatok, rossz 

padbeéállítás). 

3. A terméken történt balesetekért, hibás összerakásért, rossz használatért a forgalmazó nem vállal felelősséget. 

 

Kérjük tartsa be az alabbi pontokat: 

 Max terhelhetőség 100kg. 

 Csak otthoni használatra javasolt. 

 A magas hőmérséklet, páratartalom, víz kérosíthatják a gépet 

 Használat előtt figyelemesen olvassa át e használati utasítást 

 Csak egyenes felületen használja. 

 A gép körül legyen min. 2m szabad hely 

 A helytelen használat károsíthatja az egészségét. 

 Rendszeresen ellenőrizze a gép állapotát, húzza be a csavarokat. Hibák esetén ne használja a gépet és 

azonnal cserélje ki a hibás alkatrészt 

 Ne engedjen gyerekeket a gép közelébe. 

 Ez a gép nem játékszer. 
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Csomagtartalom 

Sz. Leírás db 

1 Fő test 1 

2 Első láb 1 

3 Első támasz 1 

4 Hátsó láb 1 

5 Hátpad tartó 2 

6 Ülőketartó 2 

7 Emelhető padtámasz 1 

8 Emelhető ülőketámasz 1 

9 Szivacsrúd  1 

10 Szivacsrúd 1 

11 Pad 1 

12 Ülőke 1 

13 Hengerszivacs 4 

14 Csavar ø 10x110 2 

15 Csavar ø 10x70 1 

16 Műanyag anya 1 

17 Műanyag anya 1 

18 csavar M10x140, alátét. anya 4 

19 csavar M10x65, alátét. anya 2 

20 ősszekötőhenger 2 

21 csavar M10x60, alátét. anya 1 

22 csavar M6x40, alátét 8 
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Összeszerelés 

1. Az első támaszt rögzítse (3) az első lábba  (2), fixálja a műanyag anyával (17). 

2. kösse össze az első lábat (2) a fő testtel (1) csavarral, anyával, alátéttel (19). 

3. csavarozza az első szivacsrudat (9) az első lébhoz (2), fixálja a műanyag anyával (16). 

4. nyomja be a felső szivacsrudat (10) az első lábba (2) 

5. húzza a rudakra a szivacshengereket (13) - (9), (10). 

6. kösse össze az hátsó lábat (4) a fő testtel  (1), csavarral, anyával, alátéttel (21) kivehető csavarral 

(15) 
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7. szerelje fel a padtámla tartórúdját (5) és az üllőke tartórúdját (6) a fő testhez (1) csavarral, anyával 

és alátéttel (18) 

8. az emelhető padtámaszt (7) helyezze be alulról a fő váz alá (1), majd a padtámaszt  (7) és kösse össze 

őket a padtámasszal (5) az összekötő csavarral (20), csavarral, anyával, alátéttel (18). Ezután az 

emelhető padtámaszt (7) kösse össze a fő vázzal (1) kivehető csavarral (14) 

9. az emelhető ülőketámaszt (8) helyezze be alulról a fő váz alá (1), majd a ülőketámaszt (8) kösse össze 

az üllőke tartórúdjával (6) az összekötő csavarral  (20), csavarral, anyával, alátéttel (18). Ezután az 

az emelhető ülőketámaszt (8) kösse össze a fő vázzal (1) kivehető csavarral (14) 

10. csavarozza a háttámlát (11) a tartórudakhoz (5) csavarral és alátéttel (22) 

11. csavarozza az ülőkét  (12) a tartórudakhoz (6) csavarral és alátéttel (22) 

 

 

 


